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خارجه عن سياره  45)المجموعه الثالثه( و عدد خارجه عن نطاق االستخدام  سياره 50عدد اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم )المجموعه الرابعه( نطاق االستخدام 

 

سياره  45)المجموعه الثالثه( و عدد  سياره خارجه عن نطاق االستخدام  50عدد تعلن وزارة المـالية عن بيع  

وفق البيانات  الداخليه وزارة  بالمزاد بالظرف المختوم لدى )المجموعه الرابعه(  خارجه عن نطاق االستخدام 

 -التالية: 

 

إدارة  –وزارة الداخليه  : وعرض الم اركة في المزاد مكان استالم كراسـةةةةةةة ال ـةةةةةةرو  -1

من  منطقة العارضةةةةيه اليةةةةناعيه  –مكتب مدير عام االداره العامه لل ةةةةاون الماليه بالتكلي  

( 30)وقدره  ل رسـةةةةةمـةةةةةويتم تسليم الوثائق مقاب 24/7/2018حتى  15/7/2018تاريـةةةةة  

علما انه سةةةةةةيتم بيع وثيقتين  الداخليهوزارة في صةةةةةةندوق غير قابلة للرد تدفع دينار كويتي 

 منفيلتين وهما: 

     سياره   24سياره هالك جزئي وعدد  26سياره خارجه عن نطاق االستخدام "  50عدد ( 1745مزاد ) -أ

 هالك كلي" )المجموعه الثالثه(

سياره هالك  18هالك جزئي وعدد  27سياره خارجه عن نطاق االستخدام "عدد  45عدد ( 1746مزاد ) -ب

 لي" )المجموعه الرابعه(ك

  24/7/2018 –15/7/2018من  أيام عمل اعتبارا   (8):  تاري  المعاينة -1

 . اثناء الدوام الرسمي :  وقت المعاينة

 سكراب ميناء عبدهللا  –وزارة الداخليه :  مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 المظاري :تاري  تقديم العروض وفتح  -4

 يوم حتى الثانيـة ع رة ظهـرا   صباحـا   العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروض 

الدور  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  25/7/2018الموافـق  االربعاء

ولن تقبل أية عروض بعد الساعة  قسم البيع المركزي– إدارة شؤون التخزين العامة –الثالث 

 الثانية ع رة ظهرا .

  الموافق  االربعاءتمام الثانيـة ع ـرة والنيـ  ظهـر يــوم فتح المظاري  وعقد المزاد في

قاعة رقم  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  25/7/2018

18 . 

 الداخليه وزارة باسم الكفالة الميرفية  / الميدقال يك  يقدم . 

  للمزادين  شرو  خاصة:  
في السةةةةجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصةةةةناعة  مقيدا   –أو شةةةةركة  فردا   – ن يكون المزايد كويتيا  يجب أ -

 . موثقب ر  أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  يكون أجنبيا   ويجوز أن ، الكويت

 المزاد . يسمح لألفراد الكويتيين الم اركة في -

وعلى نفقته بإزالة اللون األساسي للسيارات ازاله تامه بيع السيارات السكراب يقوم الراسي عليه المزاد  -

 بموقعها وقبل إجراءات رفعها او نقل ملكيتها وبإشراف المختيين بإدارة اآلليات بالوزاره

 لدى وزارة الداخليه وزارة الماليه غير مسؤوله عن تحويل المركبات باسم الراسي عليه المزاد -

 . 99253199:  هات  ، اشرف حلمي البرماوي / السيديرجى االتيال ب :للمزادين  ال رو الستالم كراسة  

 . 99663296هات :  ، محمد فهد حسن  /السيد :للمزادين  المعاينةمساول موقع 

 .( 22481982) : هات لدى وزارة المـالية /البيع المركزي ومقرر لجنة      
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